Nieuwsbrief
oktober 2022
Ontmoetingsschool Arum
Voorwoord
Op dinsdag 4 oktober was er een gezellige inloop van huisdieren met hun
baasjes op het schoolplein. Katten, honden, konijnen, een jong “pykje” en
zelfs schildpadden kwamen even dag zeggen. De volgende dag kwam de
dierenambulance langs op beide locaties van onze school. Er werd veel
verteld over het werk van de vrijwilligers van de dierenambulance en er
werden heel veel vragen van kinderen beantwoord. Wat een betrokkenheid.
Tot slot mochten alle kinderen een kijkje nemen in de grote dierenambulance en daar konden ze zien wat ze allemaal aan spullen bij zich
hebben om bij dieren eerste hulp te verlenen en om dieren veilig te kunnen
vervoeren naar een opvang.
Als vrijwillige bijdrage aan de dierenambulance is in totaal €60,- binnengekomen.
Een mooie blijk van waardering voor het werk van al die vrijwilligers van de dierenambulance.
Mededelingen en nieuwsflitsen
•
Nu nog aan het proefdraaien, maar na de herfstvakantie stroomt Fedde de Jong echt in in groep 1. “Welkom en
veel plezier bij ons op De Oanrin Fedde!”.
•
Voor de kinderen en ouders/verzorgers van groep 8 zijn na de herfstvakantie op de scholen voor voortgezet
onderwijs diverse informatieavonden, Beleefmiddagen en Doe-middagen in aantocht. Hierover hebben zij reeds
bericht ontvangen. Op de laatste bladzijden van deze en de komende nieuwsbrieven is een totaaloverzicht terug
te vinden. Graag ook zelf de websites van de diverse scholen in de gaten houden, want soms worden er data
gewijzigd of toegevoegd. Kinderen kunnen via de websites voor verschillende activiteiten worden aangemeld.
•
Aan het eind van deze nieuwsbrief plaatsen we weer een info over de Stichting Leergeld. In steeds meer
gezinnen is het financieel niet mogelijk om kinderen mee te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of
muziekles. Stichting Leergeld kan hierbij, maar ook bij andere zaken, ondersteunen. Zie verder de info.
Nieuwbouw De Oanrin: De eerste paal!

• Op het bouwterrein van de nieuwbouw van De Oanrin is het een drukte van belang.
• Op woensdag 26 oktober wordt de eerste “paal” geslagen. Het is de bedoeling dat alle kinderen van De Oanrin
bij deze bijzondere mijlpaal aanwezig zullen zijn. Zij zullen allemaal een steentje bijdragen. Dit geldt ook voor de
peuters van Kids First. Aanvang, nog even onder voorbehoud, 9.00 uur. Nader bericht volgt.
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Ontmoetingsschool Arum
Bericht uit de ouderraad
De ouderraad van De Oanrin nodigt de ouders/verzorgers uit voor de

Algemene Ouderavond op donderdagavond 27 oktober.
Aanvang 20.00 uur.
Binnenkort ontvangt u de agenda voor deze bijeenkomst, die gehouden wordt op
het leerplein van de bovenbouwlocatie.
Impressie Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
Op woensdag 5 oktober werd de Kinderboekenweek
met het thema Gi-Ga-Groen geopend met de komst
van de dierenambulance.
Verder stond bij dit thema in de groepen 1 t/m 4 “De Jungle”
centraal en werd het project afgesloten met een
Jungle-Expeditie op het schoolplein van de onderbouw.
Groep 5/6 ging op zoek naar bodemdiertjes. Daar zaten de
meeste
kinderen met hun neus bovenop.
De groepen 7 en 8 zijn bezig geweest met klimaatsverandering en
en hebben dit uitgewerkt in een lapbook.
Met behulp van stukjes tekst, tekeningen, grafieken, enz.
wordt in de lapbooks van alles over het onderwerp uitgelegd.

BSO Kids First
Kids First verzorgt de buitenschoolse opvang op de onderbouwlocatie van ontmoetingsschool De
Oanrin aan de Schoolsingel.
Op dit moment zijn er minder kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang. De
opvang in Witmarsum en Arum wordt daarom op dit moment gecombineerd en het vervoer naar
Witmarsum wordt geregeld. Zodra er weer meer kinderen aangemeld worden is de opvang in
Arum weer geopend.
Mocht u gebruik willen maken van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Kids First.
Algemene telefoonnummer Kids First: 088-0350400.
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Agenda
Ma. 17 oktober t/m vr. 21 oktober

Herfstvakantie

Di. 18 oktober

Schoolzaalkaatskampioenschap Makkum

Di. 18 oktober

Vakantie-Instuif Piers Stee Kimswerd

Ma. 24 oktober

Weer naar school

Ma. 24 oktober

Schoolbieb

Woe. 26 oktober

Nieuwbouw De Oanrin: “Slaan” van de eerste “paal”.
Aanvang onder voorbehoud 9.00 uur. (Nader bericht volgt.)

Do. 27 oktober

Algemene Ouderavond van De Oanrin op bovenbouwlocatie.
Aanvang 20.00 uur (Zie ook deze nieuwsbrief. Agenda volgt.)

Ma. 31 oktober

MR-vergadering 19.00 uur

november

10-minutengesprekken op verzoek (Nader bericht volgt.)

Ma. 7 november

Schoolbieb

Vr. 11 november

Sint Maarten

Zat. 12 november

Landelijke intocht Sinterklaas in Hellevoetsluis

Di. 15 november

Versieren enz. onderbouw in Sinterklaassfeer (Nader bericht volgt.)

Zat. 19 november

Intocht Sinterklaas in Arum

Ma. 21 november

Schoolbieb

Do. 24 november

Mearke (Sprookje) Winsum “De Grutte Showman” groep 5-6
Aanvang 9.30 uur

Do. 24 november

GMR-vergadering De Greiden 20.00 uur in Exmorra

Vr. 25 november

Mearke (Sprookje) Winsum “De Grutte Showman” groep 7 en groep 8
Aanvang 9.30 uur

Vr. 2 december

’s Ochtends Sinterklaasfeest
Gr. 1 t/m 4 Sint, gr. 5 t/m 8 met surprises. (Nader bericht volgt.)

Ma. 5 december

Schoolbieb

Ma. 5 december

Pakjesavond

Di. 6 december

Versieren onder- en bovenbouw in Kerstsfeer (Nader bericht volgt.)

Woe. 7 december

Team cursus Kanjertraining, leerlingen vrij

Woe. 14 december

Excursie Techniek en Toekomst groep 8
Locatie: Aeres Sneek
9.00-11.30 uur

Ma. 19 december

Schoolbieb

Woe. 21 december

Kerstfeest (Nader bericht volgt.)

Do. 22 december

Afronding 2022, school uit om 14.05 uur.

Vr. 23 december

Leerlingen vrij

Ma. 26 december t/m vr. 6 januari

Kerstvakantie

Ma. 9 januari

Eerste schooldag in 2023

(Zie toegestuurde flyer)

.
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Overzicht informatieavonden ouders groep 8

Onderstaande scholen voor voortgezet onderwijs houden gezamenlijke informatieavonden. Op één locatie kunt u
maximaal drie voorlichtingsrondes volgen, waarbij u drie scholen kiest waarover u meer informatie wilt.
U heeft de keuze uit de volgende VO scholen: Aeres Sneek (Nordwin College), csg Bogerman Balk, csg Bogerman
Koudum, csg Bogerman Sneek, de Diken Sneek (school voor Praktijk Onderwijs), het Marne College Bolsward en RSG
Magister Alvinus Sneek. In totaal zijn er zes live voorlichtingsavonden.
Data
De voorlichtingsavonden vinden plaats op:
Datum
31 oktober
1 november
3 november
7 november
8 november
9 november

Locatie
Marne college
csg Bogerman Balk
csg Bogerman Sneek
Aeres
csg Bogerman Koudum
RSG Magister Alvinus

Adres
Schoolstraat 1, Bolsward
Douwe Aukesstraat 1, Balk
Hemdijk 47, Sneek
Harste 2, Sneek
Ds. L. Tinholtstraat 3C, Koudum
Almastraat 5, Sneek

Programma
Het programma van de voorlichtingsavonden ziet er als volgt uit:
19.00 uur
Inloop met koffie en thee
19.15 uur
Centrale voorlichting over het voortgezet onderwijs
19.30 uur
Voorlichtingsronde 1
20.00 uur
Wisseltijd
20.05 uur
Voorlichtingsronde 2
20.35 uur
Wisseltijd
20.40 uur
Voorlichtingsronde 3
21.10 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Aanmelden
U kunt zich tot woensdag 26 oktober aanmelden voor één van de voorlichtingsavonden via
http://www.voorlichtingvo.nl/. U kunt maximaal drie voorlichtingen volgen. Op elke voorlichtingsavond geldt dat er
per VO school een maximum aantal plekken beschikbaar is. Meldt u zich daarom z.s.m. aan!
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. Let op: de bevestigingsmail kan ook in uw spam-map
terecht komen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u die per mail stellen via: voorlichtingvo@cvo-zwfryslan.nl.

Overige data van Voorlichtingsdagen, Ontdekmiddagen, Beleefmiddagen, Open Dagen enz. vindt u terug op de
volgende bladzijde. Ook na de herfstvakantie komen er van de scholen voor voortgezet onderwijs nog data binnen.
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Overzicht Open dagen, informatieavonden en doedagen voortgezet onderwijs voor groep 8
Opgave onderstaande doedagen enz. via de websites van de betreffende scholen!

Vrijdag 28 oktober

Ontdekmiddag Maritieme Academie Harlingen 13.00-15.00 uur

Maandag 31 oktober

Marne College Bolsward voorlichtingsavond vanaf 19.00 uur (Zie ook info
hierboven)

Dinsdag 1 november

Csg Bogerman Balk voorlichtingsavond vanaf 19.00 uur (Zie ook info hierboven)

Dinsdag 1 november

Snuffelmiddag Marne college Bolsward 14.30-16.15 uur

Donderdag 3 november

Csg Bogerman Sneek voorlichtingsavond vanaf 19.00 uur (Zie ook info
hierboven)

Vrijdag 4 november

Ontdekmiddag Maritieme Academie Harlingen 13.00-15.00 uur

Maandag 7 november

Aeres Sneek (voormalig Nordwin College) voorlichtingsavond vanaf 19.00 uur
(Zie ook info hierboven)

Dinsdag 8 november

Csg Bogerman Koudum voorlichtingsavond vanaf 19.00 uur (Zie ook info
hierboven)

Woensdag 9 november

RSG Magister Alvinus Sneek voorlichtingsavond vanaf 19.00 uur (Zie ook info
hierboven)

Woensdag 9 november

Open dag RSG Simon Vestdijk Harlingen 16.00-20.00 uur

Donderdag 10 november

Open dag RSG Simon Vestdijk Franeker 16.00-20.00 uur

Woensdag 16 november

Doedag Aeres Sneek (voormalig Nordwin College) 9.00-16.30 uur

Woensdag 16 november

Open Avond Aeres Sneek (voormalig Nordwin College) 19.00-21.00 uur

Vrijdag 18 november

Ontdekmiddag Maritieme Academie Harlingen 13.00-15.00 uur

Dinsdag 22 november

Doe Middag AMS Franeker vanaf 13.00 uur

Woensdag 23 november

Inloopavond Maritieme Academie Harlingen 18.00-20.00 uur

Zaterdag 26 november

Open Huis Maritieme Academie Harlingen 10.00-14.00 uur

Vrijdag 13 januari

Ontdekmiddag Maritieme Academie Harlingen 13.00-15.00 uur

Donderdag 19 januari

Doe Middag AMS Franeker vanaf 13.00 uur

Vrijdag 20 januari

ErVAARmiddag Maritieme Academie Harlingen 13.00-15.00 uur

Woensdag 1 februari

Doedag Aeres Sneek (voormalig Nordwin College) 9.00-16.30 uur

Woensdag 1 februari

Beleefdag RSG Simon Vestdijk Franeker 14.30 -17.00 uur

Donderdag 2 februari

Beleefdag RSG Simon Vestdijk Harlingen 14.00-16.30 uur

Vrijdag 3 februari

Open Dag AMS Franeker vanaf 16.00 uur

Zaterdag 4 februari

Open Huis Maritieme Academie Harlingen 10.00-15.00 uur

Woensdag 8 februari

Voorlichtingsavond RSG Simon Vestdijk Harlingen en Simon Vestdijk Franeker
op locatie Franeker 19.00-20.00 uur

Donderdag 9 februari

Voorlichting RSG Simon Vestdijk Harlingen en Simon Vestdijk Franeker samen
met Maritieme Academie op locatie Harlingen 19.00-20.00 uur
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VERVOLG: Overzicht Open dagen, informatieavonden en doedagen voortgezet onderwijs voor groep 8
Opgave onderstaande doedagen enz. via de websites van de betreffende scholen!
Woensdag 15 februari

Doedag Marne college Bolsward

Woensdag 22 februari

Doe en Informatie Avond AMS Franeker voor leerlingen groep 8 én ouders van
19.00 – 21.00 uur

Woensdag 22 februari

Inloopavond Maritieme Academie 18.00-20.00 uur

Donderdag 23 februari

Doedag Marne college Bolsward

Donderdag 23 februari

Last minute voorlichting op locatie RSG Simon Vestdijk Franeker
19.00-21.00 uur

Stichting Leergeld

Nu meedoen is straks meetellen!
1 op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door gebrek aan geld is het in steeds
meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of
muziekles. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil kinderen wél mee laten doen op school, met sport, muziek of andere
kunstzinnige vorming. Daarom is er een samenwerking gekomen tussen St. Leergeld
Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.
Samen wordt er nu 1 portal geboden waar uw aanvragen kunnen worden gedaan.
Stichting Leergeld Zuidwest Friesland doet ook mee en is te vinden onder de
aanvraagsite www.samenvoorallekinderen.nl
Komt u mogelijk in aanmerking voor een steuntje in de rug en wilt u meer weten?
Doe hier een aanvraag! En heeft u al een (vaste) intermediair? Neem dan contact op met hem of haar!

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor ondersteuning voor:
• Schoolreis/schoolkamp
• schoolspullen
• zwemles (A diploma)
• een fiets
• contributies voor de sportvereniging
• sportattributen
• culturele activiteiten zoals muziek- of dansles
• je kan een verjaardagsbox* aanvragen (o.a. cake, traktaties voor op school *=uitsluitend voor basisschoolleerlingen)
• Inkomenstoets minderjarige MBO-er
• Computer – Laptop
• Verplichte laptop, iPad of rekenmachine.
De laatste drie onderdelen zijn met name bedoeld voor leerlingen in het voortgezet-onderwijs.

Fijne herfstvakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Team ontmoetingsschool De Oanrin
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